
P O U Č E N I E  

o procesných právach a povinnostiach účastníkov konania 
 

 

Zastúpenie 

 Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho 

zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické 

vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené 

advokátovi nemožno obmedziť [§ 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“)].  

 Žalobca nemusí byť zastúpený advokátom 

a) vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12,  

b) v konaní podľa § 6 ods. 2 o správnych žalobách vo veciach správneho trestania, o správnych žalobách v 

sociálnych veciach, o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, o 

žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy, o žalobách vo volebných veciach a o žalobách vo veciach 

politických práv,  

c) v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu,  

d) ak je žalovaným Centrum právnej pomoci (§ 49 ods. 2 SSP).  

 Podľa zákona 327/2005 Z. z. má účastník konania právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom 

alebo Centrom právnej pomoci, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie uvedené v tomto zákone. 

 

Podanie 

 Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa 

jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší účastník konania dostal jeden 

rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, správny súd vyhotoví kópie podania 

na trovy toho, kto podanie urobil (§ 56 ods. 3 SSP).  

 

Doručenie žaloby a vyjadrení 

 Ak správny súd nariadi pojednávanie, pripraví ho tak, aby bolo možné rozhodnúť vo veci spravidla na jedinom 

pojednávaní. Na tento účel predseda senátu doručí žalobu s prílohami žalovanému a ďalším účastníkom podľa § 

32 ods. 3 a vyzve ich, aby sa k nej v lehote určenej správnym súdom písomne vyjadrili (§ 105 SSP).  

 

Poriadková pokuta 

 Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že sa nedostaví na správny súd, hoci bol naň riadne a včas 

predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, môže správny súd uložiť poriadkovú 

pokutu do 500 eur. Správny súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uznesením uložiť poriadkovú pokutu 

do 2 000 eur (§ 78 SSP). 

 

Predvedenie 

 Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, na výsluch alebo k znalcovi, môže ho dať 

správny súd predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne správny súd uznesením, 

ktoré sa doručuje pri predvedení (§ 77 ods. 1 SSP).  

 

Doručovanie 

 Účastník konania má možnosť uviesť aj inú adresu na doručovanie písomností. 

 Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných 

prípadoch podľa § 107 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v spojení s § 

25 SSP  a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, súd doručuje písomnosti fyzickej osobe na adresu 

evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej 

republiky podľa druhu pobytu cudzinca a právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri 

alebo inom verejnom registri. Účastník konania si môže zvoliť zástupcu na doručovanie (§ 106 ods. 1 a 2 CSP). 

  Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti 

tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa 

považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 106 

ods. 3 CSP).  

 

 


